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Velkommen til Aarhus BSS,  
Aarhus Universitets business and 
social science fakultet

Vi glæder os til at byde jer velkommen til 
Aarhus BSS (School of Business and Social 
Sciences). 

Aarhus BSS er Aarhus Universitets ”business 
and social science” fakultet, der samler de ker-
nefaglige forskningsområder inden for erhverv 
og samfundsvidenskab. Fakultetet huser disci-
pliner som f.eks. økonomi, erhvervsøkonomi, 
jura, statskundskab og psykologi.

Vores uddannelser er placeret blandt de ab-
solut bedste ifølge de mest anerkendte inter-
nationale ranglister. Denne position kræver, 
at vi har høje standarder i vores forskning og 
undervisning, og at vi uddanner dygtige kandi-
dater med stærke kompetencer til at varetage 
en bred vifte af funktioner på de nationale og 
globale arbejdsmarkeder. Vi lægger stor vægt 
på, at rammerne for vores uddannelser er et 
levende og inspirerende studiemiljø, og det 
gælder både i forhold til det sociale liv og det 
faglige udbytte af uddannelserne. 

Corona-situationen sætter nogle nye begræns-
ninger for afvikling af visse aktiviteter forbun-
det med studiestart, og det tegner sig til at blive 
en anderledes studiestart for jer i år. Men vi 
gør vores bedste for at give jer nye studerende 
en god start på studielivet samtidig med, at 
studiestarten foregår på en forsvarlig måde. 

Som studerende på Aarhus BSS kan I drage 
fordel af de mange muligheder, der følger med 
det at være en del af et stort, international 
orienteret fakultet med mange forsknings-
områder. I bliver en del af et internationalt 
miljø og undervist af forskere, der hører til 
blandt de førende i verden inden for deres 
specifikke forskningsfelt. Derudover ser vi 
det som en af vores fornemste opgaver at pleje 
vores relationer til omverdenen, ikke mindst 
til virksomheder og organisationer i lokal-
området, så vi kan skabe gode muligheder 
for jer som studerende. Det er til gavn for jer, 
hvad enten I ønsker et praktikforløb eller på 
anden vis at komme i tættere kontakt med en 
kommende arbejdsgiver. 

Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden, jeg er 
meget glad for, I har valgt at studere på Aarhus 
BSS, og jeg er overbevist om, at det vil ruste 
jer godt til fremtiden. 
 

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen
Dekan, Aarhus BSS
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Velkomst ved studielederen 

KÆRE NYE STUDERENDE VED INSTITUT 
FOR STATSKUNDSKAB 
Velkommen til Institut for Statskundskab. Vi 
glæder os til at tage imod en ny årgang af stu-
derende. I jeres første uge vil I opleve, hvordan 
et stort hold af engagerede ældre studerende 
har tilrettelagt en RUSuge for jer. En uge, som 
vil introducere jer til universitetet, til det fag, 
I skal læse, og ikke mindst til alle de andre 
studerende, som starter samtidig med jer. Je-
res tutorer står også klar til at svare på alle de 
spørgsmål, der sikkert melder sig, når I for 
alvor kommer i gang med jeres nye uddannelse.

En uddannelse kan ses som en rejse. Un-
dervejs vil I støde på en række fag, som kan 
opleves som meget forskellige, men som 
tilsammen giver jer lige præcis den faglige 
indsigt og de kompetencer, som studerende 
med en baggrund i statskundskab og sam-
fundsfag er kendt for. I vil høre om nationale 
og internationale politiske systemer, I vil 
stifte bekendtskab med den politiske socio-
logis teorier, og I vil blive velbevandrede i de 
metoder, der bruges når man studerer stats-
kundskab og samfundsfag. På rejsen vil I også 
udvide jeres ordforråd med eksotiske gloser 
som heteroskedacitet og logisk positivisme.

En vigtig ting er, at rejsen ikke foretages alene. 
På Statskundskab lægger vi vægt på, at stu-

diemiljøet er godt og livligt. Det gælder både 
på jeres hold, hvor I og jeres holdkammerater 
i fællesskab skal være med til at skabe en god 
studiekultur, hvor man arbejder med fagene, 
og hvor der både er plads til at ”kloge sige” og 
til at stille dumme spørgsmål. Det gælder også 
bredere på instituttet, hvor der er et rigt og vel-
fungerende studieliv med fredagsbar, julefest 
og foreninger, der  både tager sig af studen-
terpolitik, foredrag og sociale arrangementer.

Det er også vigtigt for os, at undervisere og stu-
derende er en del af et fællesskab. Vi har dygtige 
og engagerede undervisere, som lægger stor 
vægt på, at I får den bedst mulige uddannelse. 
Til gengæld kræver vi også meget af jer - for god 
undervisning skabes i samspil mellem stude-
rende og undervisere. På jeres første semester 
er det derfor også vigtigt at komme ind i en 
god studierutine som universitetsstuderende.

Jeg og de øvrige undervisere glæder os til at møde 
jer både i undervisningen og til de mange arran-
gementer, der finder sted i løbet af året!

De bedste hilsner 
Carsten Jensen,
studieleder 
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KÆRE STUDERENDE 
Først og fremmest stort tillykke med din 
optagelse på Institut for Statskundskab, Aar-
hus Universitet. Vi, Trine og Anne, er dine 
RUSsekretærer, og vi har siden starten af 
marts stået for at planlægge studiestarten 
på Institut for Statskundskab for både stats-
kundskabs-, samfundsfags- og tilvalgsstu-
derende. Vi har en særlig velkomst til tilvalg 
på næste side. 

Fællesskabet på instituttet er noget helt 
særligt. Det består af alsidighed, respekt for 
hinandens forskelligheder, åbenhed, at man 
hjælper hinanden og ser styrken i at være flere 
frem for få. Det er et studie, hvor det sociale 
er med til at hæve det faglige niveau, da der 
er fokus på at hjælpe hinanden frem for at 
konkurrere mod hinanden. 

Dit kommende RUSforløb har netop til for-
mål, at introducere dig til dette særlige fæl-
lesskab på studiet gennem både faglige og 
sociale arrangementer. Vi håber derfor, at du 
vil gå ugen, og hele din studiestart, i møde 
med gåpåmod og et åbent sind, da du hermed 
vil få det bedste og meste ud af dit studieliv.

Vi har stablet hele RUSforløbet på benene i 
samarbejde med en masse tutorer. De tager, 
ligesom os, imod dig med et smil fra den 
første dag og følger dig hele din studietid. 
Tutorerne er nuværende studerende, som 
glæder sig utrolig meget til at møde dig, og 
som du vil kunne spørge til råds om alt lige 
fra, hvordan man finder undervisningslokalet 
til, hvor det bedste spisested i byen ligger. 

Studiestarten i år bliver en smule anderle-
des, grundet coronasituationen, og lige netop 
derfor er RUSugen ekstra vigtig i år, for at få 
opbygget et fællesskab. 

For mange af jer er studiestarten også begyn-
delsen på et nyt liv med mange udfordringer 
og spændende oplevelser i en ny by. Vi har 
stået i præcis den samme situation som dig, 
hvorfor vi selv ved, hvor givende og vigtig 
RUSforløbet er for at skabe følelsen af at føle 
sig velkommen – ikke bare i Aarhus, men i 
særdeleshed også på studiet, med alt, hvad 
dette indebærer.

Velkomst ved RUSsekretærerne
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Vi håber, at denne velkomst giver dig mod 
på at deltage i RUSugen, da den er med til 
at skabe fundamentet for et godt og trygt 
studieliv. I denne RUSpjece står der infor-
mationer om RUSforløbet, men grundet de 
særlige omstændigheder i år, er der visse 
informationer, som vi ikke har mulighed for at 
give dig på forhånd. Vi opfordrer dig derfor til 
at følge med på vores Facebook-side “Institut 
for Statskundskab, AU - RUS 2020”, hvor 
vi løbende vil give dig informationer om og 
opdateringer på RUSugen 2020. 

Til sidst vil vi bare sige, at vi glæder os helt 
vildt til at blive dine medstuderende og til at 
se dig søndag den 16. august i Aulaen.

De venligste hilsner, Trine og Anne,  
RUSsekretærerne 2020
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Tilvalgsstuderende

KÆRE TILVALGSSTUDERENDE!
Først og fremmest stort tillykke med optagel-
sen på tilvalg. Du har formentlig allerede haft 
en RUSuge på dit hovedfag, og måske tænker 
du, at det må være nok med én RUSuge i det 
her liv. I så fald kan vi kun være uenige - det 
er det ikke! 

Vi håber sådan, du vil komme og være en del 
af RUSugen 2020 – på den måde bliver du 
nemlig endnu hurtigere en del af familien på 
Institut for Statskundskab. RUSugen indehol-
der både spændende faglige arrangementer, 
afslappede stunder i solen og fede fester med 
de andre nye studerende. Vi har sammensat 
et særligt erfarent tutorhold med studerende 
fra både statskundskab og samfundsfag til 
dig, så du kan støtte dig til folk, der kender 
til begge retninger, og som allerede har læst 
på instituttet i to år. Vi – og dine tutorer – 
håber selvfølgelig, at du har lyst til at deltage, 
for RUSugens aktiviteter er mindst ligeså 
givende for tilvalgsstuderende som for dem, 
der starter på universitetet for første gang. 

Denne RUSpjece indeholder både informa-
tion vedrørende studiestart for Statskund-
skab, Samfundsfag og Tilvalg. Derfor er en 
stor del af RUSpjecen målrettet kommende 
studerende på Aarhus Universitet. De efter-
følgende sider i pjecen – frem til afsnittet: 
”13 tips til RUSugen” - omhandler praktisk 
information vedrørende RUSugen. 

På Institut for Statskundskab har vi et bredt 
foreningsliv og mange spændende begivenhe-
der i løbet af året som vi håber, du vil deltage i. 
Hvis du vil læse mere om alt dette, og også lære 
mere om dine medstuderende på instituttet at 
kende, kan du bladre til sektionerne: ”Hvem 
er dine medstuderende?”, ”Rundtur på IFSK”, 
”Foreninger på IFSK” og ”Store begivenheder”.

Vi glæder os til at se dig søndag den 18. august i 
Aulaen. Både vi og dine tutorer er helt og alde-
les opsatte på at give dig en uforglemmelig uge. 

De venligste hilsner, Trine og Anne,  
RUSsekretærerne 2020

1� SEMESTER Hovedfag

15 ECTS

Politologisk introduktions-

kursus

5 ECTS

Metode

10 ECTS

2� SEMESTER Almen statskundskab:

Politiske holdninger, delta-

gelse, repræsentation

10 ECTS

Politisk institutioner: 

Vestlige lande, EU og 

udenrigspolitik

10 ECTS

International politik

10 ECTS

OVERSIGT OVER FAGENE PÅ TILVALG 1.-2. SEMESTER
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Det skal ikke være en hemmelighed, at RUSu-
gen ikke er gratis – men den er bestemt heller 
ikke dyr! På denne side bringer vi en oversigt 
over, hvilke udgifter du bør holde dig for øje 
i forbindelse med din studiestart.
 
RUSugen 2020: 300 kr.
Sidste år kostede RUSugens fulde program 
300 kr., og prisen vil være cirka den samme 
i år. Du får:

• Aftensmad søndag
• Morgenmad alle ugens dage (undtagen 

søndag)
• Sjove aktiviteter

 
Derudover er der øvrige udgifter under din 
RUSuge, som det kan være en god idé allerede 
nu at være opmærksom på. Disse udgifter 
indbefatter:

• Måltider i RUSugen: Her skal du både 
bruge penge på de lækre madpakker, du 
selv smører, og på et par fælles måltider 
med dine nye studiekammerater.

• Drikkevarer i RUSugen: Du kommer mu-
ligvis også til at bruge penge på lidt for-
skellige drikkevarer i løbet af ugen, som 
selvfølgelig afhænger af, hvor tørstig du er.

Køb af pensumbøger og kompendier: 
ca. 1800 kr.
Tilvalgsstuderende: ca. 1400 kr.
Et nyt skoleår er gerne lig med nye skolebøger, 
og universitetet er ingen undtagelse. Der er 
flere måder at erhverve dig pensum på ifm. 
studiestart. Den nemmeste måde er at købe 
bøgerne gennem instituttets egen bogformid-
ling; de samler alle de bøger og kompendier, 
du skal bruge, og du kan få dem inden din 
undervisning starter. Det skal dine tutorer 
nok hjælpe dig med i RUSugen. Du kan også 
selv gå på jagt efter nye såvel som brugte 
bøger andre steder på nettet.
 
Du kan finde pensumlister, for de fag du skal 
have på 1. semester, på hjemmesiden: polito-
logiskbogformidling.dk/shop/pensumlister
 
Softwarelicenser: 300 kr.
Du får også senere på semestret brug for soft-
warelicenser ifm. metodeundervisningen. 
Dine tutorer hjælper dig naturligvis glædeligt 
med dette.

RUSugen 2020: Hva’ ska’ det kost’? 

http://politologiskbogformidling.dk/shop/pensumlister 
http://politologiskbogformidling.dk/shop/pensumlister 
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CORONA-HUSKELISTE: 
• Følg med på Facebook-siden Institut for 

Statskundskab, AU - RUS 2020.
• Sørg for et højt hygiejneniveau under hele 

RUSugen.
• Bliv hjemme, hvis du er sløj eller udviser 

symptomer.
 
Du er formentlig allerede træt af at høre om 
og forholde dig til corona-virus – Det kender 
vi godt! Det er dog sådan, at RUSugen i år vil 
forløbe under lidt særlige forhold grundet 
corona-virus og de dertilhørende restrik- 
tioner. I denne artikel har vi derfor samlet 
de vigtigste råd og forholdsregler, som vi op-
fordrer alle til at følge for at få den bedste, 
mindst smittende RUSuge.
 
FØLG FACEBOOK-SIDEN
Først og fremmest er det i år ekstra vigtigt, 
at du løbende opdaterer dig på RUSugens 
Facebook-side: Institut for Statskundskab, 
AU - RUS 2020. Her vil der løbende komme 
opdateringer i forhold til programmet og ge-
nerelle corona-news. Gå derfor ind og følg 
Facebook-siden for at være up to date i denne 
lidt uvisse tid. www.facebook.com/ifskrus20/
 
PROGRAMMET KAN ÆNDRE SIG
RUSugen skal selvfølgelig ikke udelukkende 
omhandle corona og restriktioner, hvilket 
vi gør vores bedste for at sikre. Der er dog 
alligevel forbehold, som vi vil bede dig læse 
grundigt samt tage til eftertanke.

Da vi er mange mennesker samlet, vil smitte- 
risikoen være stor. Dette betyder, at der lø-
bende kan forekomme ændringer i program-
met for at kunne overholde retningslinjerne 
bedst muligt – derfor opfordringen til at følge 
med på Facebook-siden.
 
HOLD HYGIEJNEN I TOP
Under RUSugen kommer hygiejne til at være 
utroligt vigtigt. Her har alle et ansvar for at 
sikre, at hygiejnen er så høj som muligt, så vi 
dermed kan minimere smittefaren. Hvis du 
føler dig sløj, utilpas eller udviser symptomer, 
bør du blive hjemme med tanke på flertallet.
 
KONTAKT OS
Hvis du har nogle særlige omstændigheder, 
der gør at vi skal tage ekstra hensyn, vil vi 
gerne vide det hurtigst muligt, så dette kan 
tages med i planlægningen (rus@ps.au.dk) 
 
GLÆD DIG
Corona-virus til trods skal du stadigvæk 
starte på Institut for Statskundskab (IFSK), 
og det bliver super sjovt! Så glæd dig til RUS- 
ugen og til at møde dine nye studiekamme-
rater. Vi lover, at vi gør vores ypperste for at 
skabe den fedeste RUSuge!

RUSuge og Corona  
Forholdsregler og råd

https://www.facebook.com/ifskrus20/
mailto:rus%40ps.au.dk?subject=
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FØR RUSUGEN
1. Søg SU og boligstøtte, inden RUSugens 
strabadser starter. Senere vil du sætte pris 
på din rettidige omhu.

2. Like Facebook-siden ”Institut for 
Statskundskab, AU – RUS 2020” og 
Instagram-kontoen ”ifskrus20”. Mange 
vigtige informationer vil blive formidlet her-
igennem inden og i løbet af RUSugen, her-
iblandt hvor du skal møde den første dag.

3. Få byttet eventuelle vagter, hvis du har 
et arbejde, og undgå at lave sociale aftaler i 
RUSugen. Du får hverken tid eller kræfter 
til nogen af delene.

4. Ryd op, køb ind og vask i bund. Du 
behøver ikke købe ind til morgenmad – det 
sørger dine skønne tutorer for. Men mad-
pakke, natmad, snacks, toiletpapir osv. er rart 
at have i huset. Du får ikke tid til at vaske tøj, 
og du vil garanteret sætte pris på at kunne 
skifte til rene underbukser, når du kommer 
træt hjem i løbet af RUSugen.

5. Læsegrupper På institut for Statskund-
skab foregår meget af arbejdet med fagene i 
læsegrupper. Derfor er det ekstra vigtigt, at 
du inden studiestart får udfyldt spørgeske-
maet om læsegrupper. Det vigtigt, da det er 
ud fra spørgeskemaet, at din første læsegruppe 
bliver dannet. Du finder spørgeskemaet i vel-
komstbrevet.

UNDER RUSUGEN
6. Kom som du er. Der er plads til alle på 
statskundskab og samfundsfag. RUSugen er et 
meget uformelt arrangement, der mest indby-
der til afslappet tøj. Der bliver dog rig mulighed 
for at pynte sig til festerne mandag og tirsdag.

7. Kom med et åbent sind. Vær åben, snak 
med folk og vær ikke bange for at lære nye 
mennesker at kende. Husk, at de andre er i 
præcis samme situation som dig selv.

8. Deltag fuldt ud i RUSugens aktiviteter. 
Det bliver meget sjovere, hvis hele holdet 
investerer i fællesskabet, hvad end det gælder 
snak, udklædning, sang eller kampråb. 

9. Klø på! Du gør dig selv en bjørnetjene-
ste ved at skippe RUSugens aktiviteter for 
at sove længe. Du går nemlig glip af både 
faglige og sociale aktiviteter, der hjælper til 
fællesskabsfølelsen på dit hold. Husk dog, at 
alle arrangementer i RUSugen er frivillige, 
og uanset om nogle drikker sig i hegnet og 
svinger basarmen, så er det helt okay, at du 
ikke gør det. Det er i alle sammenhænge i 
RUSugen, hvor alkohol indgår, muligt at del-
tage med en sodavand eller lignende.

10. Du skal ikke bekymre dig om det 
faglige i RUSugen. Du skal primært sørge for 
at hygge dig. Alt du behøver at vide, vil dine 
tutorer fortælle dig. Der er mange måder at 
studere på, og du skal helt sikkert nok finde din!

13 tips og tricks til RUSugen og 
din studiestart
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EFTER RUSUGEN
11. Stress af, få sovet ud og fordøj ind-
trykkene efter en intens RUSuge. Kom 
forberedt til undervisningen, men sid IKKE 
oppe til kl. 2 om natten, fordi du mangler 
den sidste tekst i Videnskabsteori. Det skal 
nok gå alligevel!

12. Deltag i det sociale liv på studiet. 
RUSugen er slut, men det er nu, at dit studieliv 
rigtigt begynder. Hold kontakten til de men-
nesker, som du har mødt i RUSugen, og få nye 
venner ved fortsat at komme til de faglige og 
sociale arrangementer, som du kan overskue.

13. Fortsæt med at bruge dine tutorer. 
De vil rigtig gerne fortsætte med at feste og 
hygge sig med dig, og de hjælper hjertens 
gerne med eventuelle studiekvaler, og hvad 
der ellers måtte være. RUSugen er ment som 
et springbræt til dit nye liv på Institut for 
Statskundskab (IFSK) og i Aarhus. Hvis du 
går til det med et åbent sind og engagement, 
skal det nok blive en succes!
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Hvem er dine medstuderende?

Som ny studerende bliver du introduceret 
for en hel masse nye mennesker i form af 
alle de medstuderende, der starter sammen 
med dig. Du er selvfølgelig supernysgerrig 
på at lære mere om, hvem de alle sammen 
er. Først og fremmest er der alle tutorerne; 
ældre studerende, som alle er søde og rare 
og glæder sig rigtig meget til at byde dig vel-
kommen. Ud over dem er der selvfølgelig de 
ca. 300 andre RUS’ere, du møder første dag 
i RUSugen, når du træder ind i Aulaen på 
Aarhus Universitet. Da det ikke på forhånd 
er muligt at ty til den klassiske løsning med 
at stalke de andre på sociale medier, uden at 
vide hvad de hedder, vil denne korte guide 
derimod give dig et indblik i, hvem de stude-
rende på Institut for Statskundskab (IFSK) 
er. Hvordan er kønsfordelingen? Hvor gamle 
er folk? Kommer alle direkte fra gymnasiet? 
Læs videre og få svaret!

Først og fremmest er det godt at vide, hvor-
dan kønsfordelingen ser ud. Umiddelbart 
er det ikke det første, der trænger sig på i 
hverdagen, men når weekenden rammer, og 
fredagsbaren åbner, er det rart at vide, at fler-
tallet af gæsterne i baren ikke nødvendigvis 
er af samme køn. På IFSK er der nemlig stort 
set en 50/50 fordeling af drenge og piger på 
årgangene - dog med et lille flertal af piger. 

Altså kan vi roligt bekræfte, at der ikke er 
lige så mange piger som på psykologistudiet 
– eller lige så mange drenge som på økonomi. 
På IFSK er der altså rigeligt med muligheder 
for at møde både samme og modsatte køn på 
dansegulvet. 

Noget andet, der er godt at have styr på, er 
aldersfordelingen blandt dine nye medstu-
derende. Gennemsnitsalderen blandt nye 
studerende er omkring 20 år, hvor studerende 
på Samfundsfag ofte er en lille smule ældre 
end studerende på Statskundskab. Flertallet 
af dine medstuderende kommer til at være i 
alderen 19-22 år.

En tredje ting, der er rart lige at få på plads 
er, om alle dine nye medstuderende kommer 
direkte fra gymnasiet, eller om de omvendt 
har taget et sabbatår eller to i Australien. 
Generelt har studerende på Samfundsfag 
oftest haft to år mellem en afsluttet ungdoms-
uddannelse og deres start på universitetet. 
Flertallet af studerende på IFSK har kun haft 
et enkelt sabbatår. Det betyder altså, at lige 
meget om du følte dig skoletræt efter gym-
nasiet og tog en pause, eller om du slet ikke 
kunne vente med at komme i gang efter huen 
kom på i sommers, vil du møde masser af nye 
studerende, der har haft det på samme måde.
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Fordomme om studerende på IFSK

Når man står som ny studerende, er det svært 
at vide, hvad man skal forvente sig af sine 
medstuderende. Du har helt sikkert en masse 
forventninger om at møde nogle bestemte 
typer, når du starter på Statskundskab, Sam-
fundsfag eller tilvalg. Vi har samlet et par af 
de klassiske fordomme her, hvor du måske 
bliver overrasket over, hvad der rent faktisk 
er sandt og falsk.

POLITIKERFABRIKKEN
OG FORVALTNINGENS MASKINRUM 
Selvom man godt kunne tro, at alle IFSK-stu-
derende drømmer om at gå inde på de bonede 
gulve på Christiansborg, er det ikke sandt. 
Nogen har politiske holdninger og ytrer dem 
gerne, andre holder deres politiske holdninger 
for sig selv. Man sidder heller ikke og disku-
terer politik i undervisningen; vi beskæftiger 
os med politiske emner, men sjældent i en 
”hvad synes du”-forstand.

Dette kan man selvfølgelig gøre uden for stu-
diet, hvor nogle er medlemmer af forskellige 
ungdomspolitiske foreninger og -partier. Der 
er også mulighed for at diskutere politik på 
IFSK i fx Statsrådet (se oversigten over for-
eninger). Man kan godt møde ivrige ung-
domspolitikere, men når kantinen er fyldt 
kl. 12 til frokost høres der sjældent politiske 
diskussioner, og oftere højlydt latter, hvin og 
snak, når weekendens udskejelser vendes.

ALLE IFSK-STUDERENDE ER STRÆBERE 
OG VANVITTIGT DYGTIGE
Det er sandt, at IFSK-studerende er dygtige! 
Studiet kræver et højt gennemsnit fra gymna-
siet, hvilket tiltrækker mange kloge hoveder. 
Det gør også, at der fagligt er et højt niveau 
– det er udfordrende, men på ingen måde 
umuligt at følge med. Selvom de studerende 
går op i studiet, er folk forskellige, og derfor 
prioriterer folk også forskelligt. Så det er falsk, 
at alle kun prioriterer det faglige. Samtidig 
skal det nævnes, at du sagtens kan være dyg-
tig, selvom du ikke sidder på læsesal fra 8 
til 17 hver dag. Der er ikke én rigtig måde at 
studere på. Alle finder en måde, som virker 
bedst for dem, og det kan sagtens tage tid – 
derfor: Fortvivl ej, hvis du ikke føler, dine 
studievaner sidder fra første uge. Og en lille 
pointe mere; skulle du blive overvældet over, 
at nogle på dit hold er meget dygtige, betyder 
det ikke, at du ikke er. Der er stor variation på 
holdene, men alle på studiet er kvalificerede. 
Altså: You go Glenn Coco (!!!), fortvivl ej, du 
er sejere, end du tror.

IFSK-STUDERENDE KAN LIDE AT DISKUTERE 
OG HAR EN MENING OM ALT – UANSET OM 
DE FAKTISK VED NOGET OM DET
Sandt, mange har faktisk været elevrådsfor-
mænd og kan lide opmærksomheden ved at 
stå på et podie foran rigtig mange mennesker. 
Men mindst ligeså mange holder også af kun 
at udtale sig om ting, de faktisk ved noget 
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om. Det er lidt en stående joke på IFSK, at 
folk er diskussionslystne, og mange er heller 
ikke blege for at tage en faglig diskussion 
op, men mindst ligeså mange vil gerne bare 
snakke om, hvad der skete i gårsdagens re-
ality-program. 

ALLE IFSK-STUDERENDE HAR STUDIEJOBS 
OG VILDE PRAKTIKPLADSER
Nej, det er langt fra alle, der har vilde prak-
tikpladser i eksempelvis FN og Bruxelles, og 
praktik er også først relevant efter en endt 
bachelor. Mange studerende har studiejob, 
men sjældent nogle, der er studierelevante 
på de første semestre. Det er IKKE vigtigt 
at have et relevant studiejob på 1. semester 
(eller 2. semester for den sags skyld). På de 
første semestre handler det om at lære studiet, 
de nye medstuderende og måske Aarhus at 
kende. Det er langt vigtigere end det rigtige 
studiejob. Så du har slet ikke travlt!

DER ER MANGE SØDE MENNESKER PÅ IFSK
DET ER SANDT! RUSugen bliver en fest, og 
du kommer til at møde mange nye søde/sjove/
skøre/glade mennesker på studiet; både RUS-
ser og ældre studerende. Senere på studiet er 
der mulighed for at tage i Fredagsbaren og se 
på psykologerne og juristerne, som også kan 
være meget søde. Der er faglige arrangemen-
ter, fester og ikke mindst et sprødt studieliv 
at glæde sig til.

Vi håber, at artiklen har gjort det klart, at der 
ikke er én ”rigtig statskundskabs-, samfunds-
fags eller tilvalgsstuderende”, men plads til en 
masse forskellige mennesker. Så uanset om du 
er ungdomspolitiker eller stemmer blankt, om 
du går i jakkesæt eller mors hjemmestrikkede 
trøje, eller noget helt tredje, så glæder vi os 
til at møde dig.
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Hvad havde I af forventninger til RUS-ugen, 
inden I troppede op den allerførste dag?
 ”Jeg tror, jeg forventede, at man ville blive 
rystet sammen med en masse nye mennesker, 
hvor man havde en eller anden fællesnævner i 
form af: Nu var vi startet på studiet, og nu skulle 
det ligesom skydes i gang,” fortæller Jeppe og 
sender ’bolden’ videre til Anne:

”Jeg havde i forvejen hørt, at det skulle være mega 
fedt socialt på statskundskab, og at introugen 
skulle være virkelig god, så jeg havde høje for-
ventninger. Jeg var spændt på at se menneskene, 
som man naturligvis kommer til at bruge meget 
tid sammen med.”
 
Hvordan var RUS-ugen så i virkeligheden?
Anne udbryder: ”Det var hårdt. Ej, min stemme 
var så ødelagt bagefter. Men det var det hele 
værd. Det var virkelig, virkelig sjovt.”

”Det var det. Det var en virkelig god uge. Det 
var én af de uger, som man altid vil huske. Så 
jeg synes virkelig, det var sjovt. Men de uger, 
hvor det er så hektisk, bliver man efterfølgende 
bare kørt fuldstændig ud,” tilføjer Jeppe.
 
Hvilke tanker havde I gjort jer om selve 
studiet, inden det gik i gang?
”Jeg var meget spændt. Jeg havde haft sabbatår 
og havde været ude at rejse, så det der med at 
skulle i gang med at læse igen, var lidt nerve-
pirrende. Hvad var de andre overhovedet for 

nogle typer? Var det bare nogle, der kom lige 
fra gymnasiet og havde fuldstændig styr på det? 
Så det kan jeg huske, at jeg var ret spændt på,” 
fortæller Anne.

”Jeg forventede, at det ville blive hårdt. Samtidig 
har man selv valgt noget lidt mere specifikt, som 
man selv synes er interessant, så jeg tænkte, at 
man måske får lov til at tage et spadestik dybere, 
end hvad man ellers havde gjort på gymnasiet,” 
supplerer Jeppe.
 
Hvordan synes I så, det første år har været?
Anne fortæller: ”Det første halve år skulle jeg 
virkelig lige i gang. Jeg synes til gengæld, særligt 
her på andet semester, at det har været virkelig 
godt. Spændende fag. Man lærer også noget 
om sig selv.”

Jeppe nikker og tilføjer: ”For mit vedkommende 
har det været et enormt formende år. Det har 
været rigtig hårdt, men nu, hvor man begynder 
at nærme sig enden, så glæder jeg mig egentlig 
bare til at fortsætte med den her stil. Noget, 
jeg også rigtig godt kan lide ved universitetet, 
er, at man selv har et stort ansvar for de ting, 
man skal lave.”

”Ja, man kunne virkelig mærke på 1. semester 
- det der med at blive formet. Jeg tror bare, at 
1. semester generelt er lidt hårdt, men man 
kan virkelig mærke, at man har et meget bedre 
flow, når man kommer ind i det,” slutter Anne.

De første år på IFSK 
To studerendes refleksioner
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Kan I prøve at beskrive, hvordan en ty-
pisk uge på statskundskab ser ud for jer 
(hvis der ikke var corona)?
”Jeg prøver at holde det meget fra 8-16, så jeg 
kan holde fri om aftenen. Jeg står op, og så ta-
ger jeg tit op på Det Kongelige Bibliotek, og så 
sidder jeg og læser. Så er der forelæsninger, og 
ellers sidder jeg tit og hygger med læsegruppen, 
arbejder hårdt og bruger hele tirsdagen på at 
lave metode,” fortæller Anne.
 
”For mit vedkommende har jeg været til møde 
et par gange om ugen i de foreninger, som jeg 
er en del af. Meget i Kandestøberen og meget i 
Podkanden (læs: henholdsvis Statskundskabs 
blad og podcast-medie). Ellers er der en del 
læsegruppearbejde. Så vi mødtes oppe på uni-
versitetet, gik til forelæsning, og så var man 
fuld i weekenden,” griner Jeppe.
 
Hvad tænker I om de faglige udfordrin-
ger, I har oplevet det første år?
”Jeg synes, at det første semester var virkelig 
hårdt. Man lærer så mange forskellige menne-
sker at kende fra forskellige steder af landet, og 
samtidig følte jeg lidt, at man skulle lære et nyt 
(akademisk) sprog,” fortæller Anne. 

Jeppe tilføjer: ”Jeg synes, sjovt nok, ligesom 
Anne, at det har været ret hårdt. Jeg synes spe-
cielt, at 2. semester har været en stor udfordring, 
fordi der har været nogle ting, hvor man bare 
må stramme ballerne sammen og acceptere, at 
det her er en uddannelse, hvor det ikke er alting, 
man laver, som er lige interessant. Nogle gange 
skal man kunne se de faglige udfordringer i et 
lidt større perspektiv. Jeg kan dog godt lide, 
at man bliver dannet inden for et meget bredt 
område. Det er ikke sådan et nichéstudie, hvor 

man lige pludselig ved rigtig meget om ungarske 
mursten,” fortæller Jeppe med et smil.
 
Hvad har det sociale liv på instituttet 
betydet for jeres studieliv?
”Alt, for mit vedkommende,” starter Jeppe ud og 
fortsætter: ”Det synes jeg virkelig, har betydet 
meget. Det var faktisk dengang, jeg begyndte 
at søge lidt bredere ud på studiet, at jeg syntes, 
studielivet åbnede sig op på den måde, jeg hå-
bede, det ville gøre. For mit vedkommende har 
det været enormt værdifuldt.”
 
”Jeg synes også, det sociale betyder virkelig 
meget, og jeg tror, at starten betyder en del, 
fordi man bliver rystet godt sammen. Særligt i 
den klasse, jeg går i, hvor vi holder fester sam-
men. Vi går til mange forskellige arrangementer 
sammen og bruger tid sammen, og så glemmer 
man lidt de svære ting,” fortæller Anne.
 
Hvilket råd vil I give videre til de nye 
studerende?
”Det bedste råd, jeg kan give, er at forsøge sig 
med nogle af de foreninger, der er. Prøv og mød 
op til nogle af de mange sociale og faglige tilbud, 
der er på Statskundskab - det er ikke så farligt, 
som man går og tror. For mit vedkommende 
var det der, hvor studiet virkelig viste sit fulde 
potentiale,” fortæller Jeppe.
 
”Hvis jeg skulle komme med et godt råd, så er 
det i hvert fald at holde ud. Man skal give det 
en god chance, fordi selvom det kan være lidt 
hårdt nogle gange, så skal det nok blive rigtig 
godt, og så skal man jo også bare være åben,” 
slutter Anne.
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POLITOLOGISK INTRODUKTIONSKURSUS 
Velkommen til Politologisk Introduktions-
kursus, som er et stort fag på første semester. 
Underviserne glæder sig til at undervise i det, 
og de studerende plejer også at være rigtig 
glade for det.

Formålet med undervisningen er bl.a. at 
give en indføring i politologiske begreber 
og teorier og indsigt i det danske politiske 
system. Men vi vil meget mere med Pol.Intro. 
Grundlæggende handler faget om at lære at 
tænke statskundskab/samfundsfag. Om at 
kunne præsentere sine politologiske indsigter 
mundtligt i oplæg. Og om at lære at skrive en 
god statskundskabsopgave.

Pensum består af en materialesamling og 
to lærebøger. Materialesamlingen har en 
indledning, der giver en udførlig oversigt 
over forløbet. Indledningen bliver uploadet 
til Blackboard. Jeg vil anbefale, at du læser 
denne indledning, så snart du får mulighed 
for det. Materialesamlingen rummer en blan-
ding af forholdsvist nye tekster og tekster, 
der er særligt vigtige eller fungerer særligt 
godt. Den ene lærebog er dansk og hedder 
”Det Demokratiske System”. Den dækker 
de fleste centrale komponenter i det danske 
politiske system. Den anden lærebog er på 
engelsk og hedder ”Comparative Politics”. 
Hvert kapitel i bogen er skrevet af en eller to 
internationale eksperter inden for området. 
Her er der begreber, teorier og landekompa-
rative indsigter, som der bliver brug for at 

kende til på senere semestre. Der kan også 
være nogen, som vælger at bruge bogen til 
at forbedre deres læsefærdigheder inden for 
akademisk engelsk. Pol.Intro. giver mulighed 
for at arbejde med det politologiske ordforråd 
både på dansk og på engelsk, hvilket man på 
senere semestre vil have stor glæde af.

Overordnet er undervisningen organiseret i 
to dele: en undervisningsdel og en opgave-
skrivningsdel. Semesteret starter med un-
dervisningsdelen, hvor der er to ugentlige 
dobbelttimer med forelæsning og to ugentlige 
dobbelttimer med holdundervisning. Fore-
læsningerne varetages af fire forelæsere. På 
den måde ved forelæseren særligt meget om 
dagens emne. Holdundervisningen varetages 
af ni holdundervisere, der som hovedregel 
er lidt ældre studerende. Semesteret slutter 
med opgaveskrivningsdelen. Her bestem-
mer man selv, hvem man vil skrive opgave 
sammen med, og man vælger selv sit emne 
og problemstilling, og så får man tilknyttet 
en underviser som vejleder.

Pol.Intro. er et spæn-
dende fag. Hjertelig 
velkommen til stu-
diet og til Politologisk  
Introduktionskursus.

Anne Binderkrantz

Dine fag på første semester
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METODE I - STATSKUNDSKABENS VÆRK-
TØJSKASSE
Metode I er faget, som introducerer jer til 
statskundskabens værktøjskasse. I kommer 
til at lære et sæt af fremgangsmåder til at ind-
samle og behandle informationer (data) med 
henblik på at teste påstande om virkeligheden.

Man kan måske sammenligne Metode I for-
løbet med den oplevelse, mange har, når de 
tager den første tur på alpinski fra toppen til 
bunden af kongeløjpen på bjerget. Det nye 
faglige begrebsapparat og den samling af 
metodiske værktøjer, I kommer til at lære, 
er en spændende, men måske også en smule 
overvældende udsigt, når I står på toppen 
klar til start. Der skal lægges en stor arbejds-
indsats gennem forløbet, ellers styrter man, 
og turen føles ikke som en ny præpareret, 
italiensk paradepiste hele tiden. Der er pukler 
og stejle steder! 

Til gengæld betaler Metode I forløbet tilbage 
ved at være det redskabsfag, der lærer jer, 
hvordan man producerer gyldig videnska-
belig viden om samfundsvidenskabelige pro-
blemstillinger (i modsætning til anekdoter og 
floskler), og I vil få kompetencerne til sagligt 
og kritisk at kunne vurdere gyldigheden af 
andres analyser og vidensproduktion. Det er 
færdigheder, som man kan komme langt med 
i verden. Statskundskab her i Aarhus er kendt 
for de studerendes stærke metode-færdighe-
der, så I skal glæde jer – I bliver rigtig gode, 
og netop derfor bliver der rift om jer.

Metode I-fagets hovedelementer er, at I kom-
mer til at lære om videnskabelig viden, om 
hvordan man opstiller gode problemformule-
ringer og undersøgelsesdesigns, samt kvanti-
tativ og kvalitativ metode. Og så er det vigtigt 
at understrege, at I selvfølgelig ikke bliver 
sendt alene ned ad bjerget. Vores hold af fore-
læsere og instruktorer er klar til at undervise 
jer på forelæsningerne, i de diskussionsori-
enterede holdtimer og i vores ”Metodevagt”, 
hvor man kan få svar på sine spørgsmål og 
hjælp til de praktiske øvelser.  

Så spænd skihjelmen og tag arbejdshand-
skerne på og glæd jer til at lægge en stor ar-
bejdsindsats. Den vil blive modsvaret med 
suset af aha-oplevelser og udsigten til at stå 
med en af de allerbedste boomende stats-
kundskabsværktøjskasser, når semesteret, 
før I aner det, er forbi.

Velkommen til metode I!

Lasse Laustsen og David Andersen,
Metode I-forelæserne
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VIDENSKABSTEORI 
I faget videnskabsteori reflekterer vi over 
samfundets og samfundsvidenskabens fun-
damentale træk. Heri ligger, at faget rejser 
spørgsmål som: 

• Hvad er videnskab om samfundet? 
• Hvad er samfundets grundlæggende 

byggesten, f.eks. individers adfærd eller 
overindividuelle strukturer? 

• Hvad betyder svarene på disse spørgsmål 
for den konkrete samfundsvidenskabelige 
forskning? 

Et grundlæggende spørgsmål er, om der er 
noget særligt ved samfundsvidenskaben, der 
adskiller den fra andre videnskaber. 

Naturvidenskaberne forbindes ofte med et 
ideal om at formulere undtagelsesfrie natur-
love, der styrer den fysiske verden, vi lever i. 
Målt i forhold til det ideal stiller samfundsvi-
denskaben sig dårligt, idet det ikke har vist 
sig muligt at formulere sådanne naturlove 
omkring menneskers sociale adfærd. Som 
mennesker forholder vi os refleksivt til vore 
omgivelser, og vi er selv med til at indrette 
vore liv. Det kan derfor virke foruroligende, 
når nogle forskere forsøger at opstille almene 
teorier til at forklare vores adfærd. Hvis vores 
adfærd i et og alt i sidste ende kan forklares 
ved sociale lovmæssigheder, hvad bliver 
der så af vores frie vilje? 

Nogle hævder med afsæt i de forholdsvis få 
lovmæssigheder, som det er lykkedes at fast-
slå inden for samfundsvidenskaben, at dens 
ærinde da også er et helt andet end naturvi-
denskabens: nemlig at forstå, snarere end 
forklare, sociale handlinger, f.eks. ritualer, og 
gerne bedre end de sociale aktører selv, der 
ofte kun har en delvis indsigt i deres hand-
lingers betydning. 

Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt sam-
fundsvidenskaben i sidste ende derfor også 
har en anden metode end fx naturvidenska-
ben. 

Et tredje grundlæggende problem i faget er 
det sociales væsen, dvs. hvad består et 
samfund og sociale identiteter egent-
ligt af? En i dag meget udbredt opfattelse 
er, at størrelser som køn, seksualitet og nati-
onalitet fx blot er sociale konstruktioner. Her 
overfor modsættes ofte en mere ligetil indi-
vidualistisk opfattelse, hvorefter samfundet 
består af mennesker, og at disses handlinger 
derfor bestemmer samfundets udvikling. Men 
der er vidt forskellige opfattelser af, hvad 
det er, der bestemmer menneskers 
handlinger. Er det f.eks. vores kulturelle 
baggrund, vores klassetilhørsforhold, vore 
moralske idealer, eller er vi simpelthen bare 
egennyttemaksimerende egoister? 
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Et sidste eksempel på et spørgsmål som faget 
rejser er, hvilken rolle værdier spiller 
i forskningen. En udfordring her er, at 
megen samfundsvidenskabelig forskning på 
forskellige måder er påvirket af forskerens 
værdier, fx hvad angår, hvilke data forskeren 
finder interessante, og hvilke forsknings-
spørgsmål han/hun stiller. Men værdidomme 
kan i sagens natur ikke begrundes videnska-
beligt, mener mange. Det synes at udgøre 
et problem, for hvis værdidomme ikke kan 
holdes ude af samfundsvidenskaben, hvad 
bliver der så af muligheden for videnska-
belig objektivitet? 

Der er således masser af spændende spørgs-
mål at give sig i kast med. For jeres videre 
studie er det særligt interessante ved faget 
at se, hvordan forskellige videnskab-
steoretiske valg har betydning for den 
konkrete forskning. I vil således lære at 
gennemskue, hvilket videnskabsteoretisk 
grundlag, der ligger bag den forskning, I 
møder på statskundskab.

Kasper Lippert-Rasmussen
Tore Vincents Olsen
Søren Flinch Midtgaard 
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I løbet af din studietid kommer du til at stifte 
bekendtskab med forskellige undervisnings-
former. Her er et kort overblik over, hvordan 
disse forløber, og hvordan den faglige uge ser 
ud her på instituttet.

PENSUM
Den faglige uge starter med, at man læser 
pensum, som kan købes igennem Politologisk 
Bogformidling. Der vil som udgangspunkt være 
tre fag per semester, hvor der er stor variation 
i omfanget af læsemængde i hvert fag. For at 
sikre fred og ro til at læse kan man med fordel 
placere sig på læsesal, hvor man kan fordybe 
sig ekstra meget.  

FORELÆSNING
Forelæsninger er en af de undervisningsfor-
mer, som du møder igennem dit nye liv som 
studerende. En forelæsning kan på sin vis 
sammenlignes med et foredrag, hvor en af fa-
gets undervisere gennemgår ugens pensum. 

Underviserne er meget kompetente i og med, 
at de fleste er professorer og forskere her på 
instituttet, og forelæsningen er primært en-
vejskommunikation, hvor du lytter og tager 
noter. Der vil naturligvis altid være mulighed 
for at stille opklarende spørgsmål både før, 
under og efter forelæsningen. 

Da der er mange mennesker til stede i audito-
rierne, er det naturligvis god stil at forholde sig 
roligt. Der er mulighed for at hente forelæserens 
PowerPoint-præsentation ned på sin computer 
igennem BlackBoard, så man kan følge med på 
sin skærm, imens man noterer vigtige pointer. 
Noteteknik er dog meget individuelt, hvorfor 
det er en god ide at prøve forskellige teknikker 
indtil du finder én, som fungerer for dig. 

LÆSEGRUPPEMØDER
Efter forelæsningen er det tid til, at du begynder 
at arbejde aktivt med ugens pensum. Dette 
foregår igennem det, vi kalder ugesedler, som 

Undervisningsformer på IFSK
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er dokumenter med en række spørgsmål, der 
er relevante i forhold til pensum. Arbejdet 
med ugesedlerne foregår sammen med din 
læsegruppe, hvor I hjælpes ad og bidrager til, 
at ugesedlen bliver gennemarbejdet så fyldest-
gørende som muligt. Nogle af ugesedlerne in-
deholder desuden oplæg. Det er læsegrupperne 
selv, som er ansvarlige for at forberede disse, 
hvorefter det skal fremlægges for de andre på 
holdet på holdtimen. Desuden vil der i faget 
Videnskabsteori også være små skriftlige op-
gaver tilknyttet ugesedlen, som ligeledes skal 
udformes i læsegruppen. 

Udover, at læsegrupperne naturligvis er et godt 
fagligt redskab, hvor man får mulighed for at 
sparre, diskutere og finde faglig støtte, vil de 
formentlig ende ud med at blive nogle af dine 
bedste kammerater i løbet af din studietid.  

HOLDTIMER
På holdtimen gennemgås ugens pensum med 
udgangspunkt i spørgsmålene på ugesedlen. 
Holdtimen fungerer som almindelig klasseun-
dervisning og styres af en instruktor, som er en 
ældre studerende, der er ansat til at undervise. 
Instruktoren fungerer primært som ordstyrer, 
da det er jer som studerende, der skal have lov 
til at have taletid. Det er derfor vigtigt at have 
gennemarbejdet ugesedlen, da dette sikrer 
en god dynamik på holdet samt den bedste 
indlæring og forståelse af pensum.

Der vil altid være mulighed for at stille spørgs-
mål til pensum på holdtimerne - og der findes 
ingen dumme spørgsmål i denne sammen-
hæng. Instruktorerne er nemlig ansat til at 
sørge for, at I får mest muligt af forløbet og 
ikke fortsat er i tvivl om pensum, når I går fra 
holdtimerne.

På holdtimen vil der blive vekslet mellem tav-
leundervisning, gruppearbejde og oplæg, hvor 
man ved sidstnævnte vil have mulighed for at 
få gennemset sit oplæg af instruktoren, før det 
skal fremlægges for resten af holdet.  

EFTER HOLDTIMEN
Efter holdtimen er den faglige uge på IFSK som 
udgangspunkt slut. 

Dog kan man med fordel mødes med sin læ-
segruppe for at diskutere, hvordan ugen er 
gået og om der forelægger tvivlsspørgsmål til 
pensum. Dette kan passende finde sted over 
en kold øl eller vand i fredagsbaren.
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Code of Conduct for studerende

Denne Code of Conduct for studerende ved 
Aarhus BSS (School of Business and Social 
Sciences) er udarbejdet med det formål at 
beskrive grundlæggende værdier og for-
ventninger til de studerendes adfærd, når 
de færdes på universitetets arealer eller 
optræder som repræsentanter for Aarhus 
Universitet.
Alle studerende forventes at respektere og 
leve op til de værdier, som denne Code of 
Conduct står for.

De centrale mål på Aarhus BSS er at levere 
fremragende forskning og undervisning 
med forskningsfrihed og åben udveksling 
af ideer og meninger, der karakteriserer 
et velfungerende og dynamisk universi-
tetsmiljø. Aarhus BSS er forpligtet til at 
behandle de studerende med respekt og 
ligeværdighed i en professionel og respekt-
fuld tone.

LÆRING
Det forventes, at de studerende ved Aarhus 
BSS bidrager til at skabe et dynamisk og 
inspirerende fagligt miljø, der fremmer en 
god læringsproces, ved at udvise et højt 
ambitionsniveau og påtage sig medansvar 
for undervisningen, egen læring, gruppe-
arbejder og projekter. Aarhus BSS er for-
pligtet til at sikre rammerne for dette, bl.a. 
via regelmæssige studiemiljøundersøgelser 
og dialog med de studerende.

I alle læringssituationer er det vigtigt, at 
der er en venlig og imødekommende op-
træden blandt studerende og undervisere.

SAMVÆR
En høj kvalitet i samværet kræver, at de 
studerende på Aarhus BSS udøver gensidig 
omsorg og ansvarlighed i alle faglige relati-
oner – i det personlige møde, i gruppesam-
menhæng og i det kollektive rum.

De studerende forventes at optræde venligt 
over for alle de møder på universitetets 
arealer, uanset race, køn, nationalitet, reli-
gion og social baggrund og at tage hensyn 
til universitetets ejendom. Der henvises 
her til gældende regler om disciplinære 
foranstaltninger over for studerende ved 
Aarhus Universitet.

OMVERDENEN
Medarbejdere og studerende på Aarhus 
BSS arbejder nysgerrigt og kritisk i et 
åbent og dynamisk samspil med omver-
denen. Når de studerende optræder som 
repræsentanter for Aarhus Universitet og 
Aarhus BSS over for virksomheder, orga-
nisationer og samarbejdspartnere, er det 
afgørende, at de medvirker til at opbygge 
og bevare et positivt omdømme i omver-
denen. 

https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
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HVAD KAN DU BRUGE STUDIEVEJLEDNIN-
GEN TIL?
Du er altid velkommen til at gå til studie-
vejledningen, når du har spørgsmål i rela-
tion til dit liv som studerende. 

Du kan bl.a. komme til os med studiemæs-
sige spørgsmål vedrørende eksamen, stu-
dieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, 
udlands- 
ophold, dispensationer, sociale udfordrin-
ger, og når studiet er svært. 

HVORFOR KAN VI HJÆLPE?
Vi er alle uddannede vejledere og har over-
blik over dit studie og reglerne på området. 
Derfor kan vi hjælpe dig med at finde den 
løsning, der er bedst for dig. Hvis du har 
problemer af mere personlig karakter, er 
du også velkommen til at henvende dig. 
Uanset størrelse og indhold giver vi gerne 
vejledning, støtte og opbakning til at hjælpe 
dig videre.

Hvis vi ikke kan hjælpe, kan vi henvise til no-
gen, som kan. Vores interesse er de studeren-
des ve og vel, og vi er derfor objektive i vores 
vejledning.

TAVSHEDSPLIGT
På studievejledningen har vi tavshedspligt, 
så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt. 
Vores tavshedspligt gælder overfor alle, 
dvs. mor og far, undervisere, instruktorer, 
studienævnet, studieadministrationen, 
studiekontoret, socialkontorer mm.

HVEM ER STUDIEVEJLEDERNE?
Studievejledningen på dit studie består 
af et hold studievejledere, der også selv er 
studerende på uddannelsen, og de ken-
der derfor til studielivet ’på egen krop’. 
Derudover er der tilknyttet en fastansat 
trivsels- og studievejleder, som du også er 
velkommen til at kontakte.

KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER
Du kan finde kontaktoplysninger og  
åbningstider på din studieportal:
studerende.au.dk/statskundskab
studerende.au.dk/samfundsfag

Vi ser frem til at hjælpe dig!

Studievejledningen

http://studerende.au.dk/statskundskab
http://studerende.au.dk/samfundsfag
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Mitstudie.au.dk  
- din personaliserede portal
Portalen samler alle studierelevante syste-
mer og giver dig et samlet overblik over din 
undervisning, meddelelser og arrangemen-
ter. Du skal kun logge på én gang for at få 
adgang til det hele.  

NEMT OG OVERSKUELIGT OG MED KUN 
ÉT LOGIN
Når du går ind på mitstudie.au.dk, logger 
du ind med dit WAYF-login, som er det, du 
bruger, når du f.eks. logger på Blackboard. 
På portalen kan du se et skema, der giver 
overblik over din undervisning i den aktu-
elle uge. Du kan også bladre frem, hvis du 
vil se en anden uge. 

DU KAN OGSÅ SE:
• De tre seneste meddelelser, der ligger til 

dig på Blackboard.
• En oversigt over de kurser, du er til-

meldt.
• Den studieordning, der gælder for dig, 

og et overblik over din uddannelse
• Nyheder og arrangementer samt direkte  

link til information om f.eks. eksamen, 
udveksling og studievejledning på din 
studieportal. 

Der er også direkte adgang til dine infor-
mationer på en række forskellige studiead-
ministrative systemer som f.eks. STADS, 
digital eksamen og til din AU-mailkonto. 
Portalen kan også bruges på mobil eller 
tablet.  Vi anbefaler, at du gør portalen til 
din startside.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL 
• Hvis du har spørgsmål om indholdet 

på mitstudie.au.dk, kan du kontakte 
Aarhus BSS Studieservice. 

• Hvis du har spørgsmål til selve siden, 
kan du sende dem til supporten på  
mitstudie@au.dk.

• Hvis du har problemer med login og 
lignende, kan du henvende dig til  
IT-supporten på Aarhus BSS.

http://mitstudie.au.dk
http://mitstudie.au.dk,
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/aarhus-bss/aarhus-bss-student-services/
mailto:mitstudie%40au.dk.%20?subject=
http://studerende.au.dk/it-support/
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Når du skal til skriftlige eksamener, så vil de 
foregå digitalt via vores eksamenssystem: 
WISEflow. Du skal nok blive introduceret til, 

hvordan det virker i løbet af rusugen og din 
første tid på studiet. Du kan altid finde in-
formation om digital eksamen på: bss.au.dk/

Digital Eksamen - WISEflow

Blackboard – Aarhus BSS’ online
læringssystem

Studieportalen/studerende.au.dk
Studieportalen er det website, hvor alle 
oplysninger om dit studie og studieliv er 
samlet bl.a. timeplaner, studieordning, 
studievejledning, udveksling, eksamens-
planer og -regler. 

På studieportalen kan du desuden finde 
nyheder og arrangementer for dig som stu-
derende.

Du kan finde rigtig meget relevant infor-
mation her, og mange af disse oplysninger 
kan være nyttige gennem hele dit studie-
forløb. Vi anbefaler derfor, at du tjekker 
websitet, hvis du søger information om dit 
studie.  

FIND DIN STUDIEPORTAL PÅ: 
studerende.au.dk/statskundskab
studerende.au.dk/samfundsfag 

Blackboard er et system til online kursus-
håndtering og læring, som giver ét fælles 
online samlingspunkt for undervisere og 
studerende. Systemet giver blandt andet 
mulighed for nem adgang til gruppearbejde 
samt at sende og modtage beskeder. Det er 
f.eks. her din underviser kan informere om 
skemaændringer og lægge undervisnings-
materiale op. Det er derfor vigtigt, at du 
tjekker Blackboard ofte. 

Du kan få flere informationer om  
Blackboard på:  
bss.au.dk/blackboard

Log på Blackboard via:  
blackboard.au.dk 

http://bss.au.dk/digitaleksamen
http://studerende.au.dk/statskundskab 
http://studerende.au.dk/samfundsfag
http://bss.au.dk/blackboard
http://blackboard.au.dk 
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Politologisk miniparlør

Denne miniparlør kan hurtigt og effektivt sætte 
dig ind i nogle af de mest vigtige og brugbare 
nye ord til dit statskundskabs-/samfundsfags-
ordforråd. Derudover er der en del ord, der lyder 
kloge, men egentlig bare er en kompliceret måde 
at sige enkle ting på. 

AKADEMISK KVARTER
Akademikeres undskyldning for at komme
for sent til samtlige aftaler udenfor universitetet. 
Det akademiske kvarter er en betegnelse for, at 
al undervisning begynder præcis 15 minutter 
efter hver hele time, fx kl. 8.15.

APPROACH 
Hvordan man henvender sig til aftenens ud-
kårne. Fx ”Hendes approach gav mig lyst til at 
give hende et uskyldigt kys”. Bruges også i faglig 
sammenhæng som ’tilgang’. Knap så relevant. 

ARBITRÆR 
Arbitrær er et fremmedord for vilkårlig eller ”det 
ku’ ha’ været anderledes”. Pas på med at bruge 
det for meget; det bliver bare arbitrært i længden.

BIAS
Er man biased, lader man (i for høj grad) sine 
egne holdninger påvirke ens undersøgelse. Det 
er en god idé at være opmærksom på ens egne 
forudindtagede holdninger. 

BLACKBOARD 
Universitetets IT–platform, som bruges af 
forelæsere og studerende til at give beskeder 
og aflevere dokumenter.  
Læs mere på bss.au.dk/blackboard

CETERIS PARIBUS
Alt andet lige er ceteris paribus - et latinsk 
begreb, som forskere smider til højre og ven-
stre i stedet for at snakke dansk. Det er jo 
alt andet lige vigtigt at fremstå så klog som 
muligt. 

CIRKELSLUTNING  
Se “tautologi”.

EMPIRI 
Alt det, der foregår uden for de gule mure og 
ikke står i teoribøgerne. Altså virkeligheden. 
Ofte irrelevant.

ET. AL. 
Er betegnelsen for ukendte forskere, der for 
evigt lever i skyggen af de mest prominente 
forskere.

FIREFELTSTABEL
Grafisk afbildning af kombinationer mellem 
to variable med hver to mulige udfald. Bru-
ges næsten altid i undervisningen. (Fordom: 
statskundskabere forstår bedst verden ind-
delt i kasser). 

FREE-RIDING 
Når du ”kommer til” at glemme at købe den 
næste runde øl. En free-rider bidrager ikke 
til fællesskabet, men opdages heller ikke. Så 
hvad vælger du? 

GIFFEN-GODE 
Vist nok noget med kartofler i Irland, men ingen 
ved det rigtig.

http://bss.au.dk/blackboard
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IFSK 
Forkortelse for både vores institut (Institut for 
Statskundskab) og vores fodboldhold (Idræts-
Foreningen StatsKundskab), som naturligvis 
også er for jer på tilvalg og samfundsfag.

INSTITUTION
Et begreb, der bruges i flæng og dækker over alt 
fra EU til PF via familien og varmestuen. Fæl-
lesnævneren for dem alle er, at de i varierende 
grad påvirker individers adfærd. 

KOLLEKTIVT HANDLINGSPROBLEM
Den fik vi ikke lige skrevet noget om, fordi vi 
blev enige om, at forklaringen nok skrev sig 
selv på et tidspunkt. Se free-riding. 

LOVMÆSSIGHED 
Det, at noget sker på en bestemt måde. Hvis X, 
så altid Y. Sjældent, at en ren lovmæssighed gør 
sig gældende i statskundskab. 

META 
At forfatterne af denne parlør har ladet deres 
bias komme i vejen for en ellers objektiv artikel. 

NORMATIV
Jeg er ædru, men bør jeg være ædru? Et spørgs-
mål som dette kan altid besvares med normative 
overvejelser. 

POLITOLOGI
Videnskaben om politik, altså statskundskab. 

QUA 
Bruges i stedet for at sige ’fordi’ eller ’da’. Et 
latinsk ord får alle sætninger til at lyde en snært 
mere akademiske. (Fordom: statskundskabere 
kan godt lide at fremstå kloge.)

RUS
Det er dig! Rus er betegnelsen for en førsteårs-
studerende ved et universitet. Hedder i flertal 
russer (ikke at forveksle med én fra Rusland). 
Derudover er rus latin og betyder ”bondelandet”. 

SALIENT 
Et andet ord for vigtigt, men de to ord kan alli-
gevel ikke altid bruges på samme måde, hvorfor 
det er salient at kende forskellen.

STATA
Statistikprogrammet, der er både elsket og ha-
det, og som er det, vi bruger på statskundskab og 
samfundsfag. Har en Facebook-side på studiet, 
der hedder ”Stata pick up-lines & brevkasse”. 
Har I øvrigt en fantastisk giftshop med T-shirts 
og krus.

STUD.SCIENT.POL.
Studiosus scientiarumpoliticarum. Titel for en 
studerende ved statskundskab. 

TAUTOLOGI 
Se “cirkelslutning”.

TRADE-OFF 
Den frygtelige situation, hvor man ikke kan få 
det hele, men i stedet skal vælge mellem to ting. 
Det tåbelige/kloge ord for afvejning.

TUTOR 
En ældre studerende, hvis fornemmeste opgave 
er at byde alle velkommen på studiet.
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Studietiden – et tilbageblik  
Magtens krybegård på IFSK har igennem 
årene udklækket mange politiske berømt-
heder og meningsdannere. Som rus er det 
helt normalt at være nervøs inden studie-
start, men når nervøsiteten overtager, kan du 
blot tænke på alle de berømtheder, der har 
stået i dit sted før dig. Hvis ikke du allerede 
var klar over det, så har rigets Kronprins 
og Dronning engang været russer på IFSK. 
Hendes Majestæt Dronningen, har endda 
boet på et af værelserne på Parkkollegierne 

under sin studietid på statskundskab. Også 
mange folketingsmedlemmer, borgmestre, 
ledere og lignende har været i dine sko, den-
gang de skulle starte på IFSK. Det gælder dog 
for langt de fleste alumner fra Institut for 
Statskundskab, at de ikke er politikere, og 
man skal bestemt ikke være nervøs over, om 
man nu også passer ind, hvis man ikke nærer 
politikerambitioner. RUSpjecen har stillet 
et par korte spørgsmål om livet som stats-
kundskabsstuderende til tre IFSK-alumner. 

JACOB BUNDSGAARD 
Borgmester, Aarhus Kommune

Hvordan vil du beskrive din studietid?
Det var en rigtig dejlig tid. Jeg husker sær-
ligt, hvor vigtig min læsegruppe viste sig at 
være. Det var her, jeg reelt forstod det, som 
forelæserne forsøgte at putte ind i hovederne. 
Men det var også over en kop urimelig dårlig 
kaffe i Forhistorisk Kantine, at vi vendte fre-
dagsbarens skæve og skøre episoder.

Hvad husker du som det bedste ved at 
være studerende?
Den ret skønne kombination af frihed og 
fordybelse. Selvom det kan virke uoverkom-
meligt at tygge sig igennem lange filosofiske 
tekster og sidde til langt ud på natten og kode 
i SPSS (Stata), så er der få steder, hvor der er 
så meget frihed til at planlægge selv og vælge 
de emner, der optager en og virkelig under-
søge det. Jeg kunne da i hvert fald godt i dag 

drømme mig tilbage til lange PF-fester til den 
lyse morgen og muligheden for at sove længe.

Har du et godt råd til de forventnings-
fulde nye studerende? 
Nyd det – for guds skyld. I skal nu til at starte     
på fem spændende, udfordrende og til tider 
frustrerende år. Men I skal også i gang med 
fem år i den smukkeste universitetspark, 
fredagsbarer og PF-fester.
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BERTEL HAARDER
Folketingsmedlem og fhv� minister

Hvordan vil du beskrive din studietid? 
Pionerånden var stærk i den lille barak, der 
udgjorde Institut for Statskundskab. Vi var 
tæt på lærerne, der jo var faglige pionerer 
hver på deres felt.

Hvad husker du som det bedste ved at 
være studerende?
Det bedste var, at vi blev undervist af rigtige 
historikere, rigtige juridiske eksperter og 
rigtige økonomer. Det allerbedste var, når 
vi blev undervist sammen med fx jurastu-
derende af professorerne Max Sørensen og 
Carl Aage Nørgaard. 

Har du et godt råd til de forventnings-
fulde nye studerende? 
Vogt jer for alle scient.pol.’ers risiko for at 
blive overfladiske og dyrke bredden frem 
for dybden.

BETTINA HELTBERG
Forfatter, journalist og kritiker på Politiken

Hvordan vil du beskrive din studietid? 
Det var en lystig og fremragende periode i mit 
liv. Fik næsten tre børn undervejs og morede 
mig. Det var dengang. I må selv overveje, om 
den rationaliserede studietid i dag er et onde 
eller et samfundsnødvendigt gode.

Hvad husker du som det bedste ved at 
være studerende?
Vi var en lille klynge studerende, som kendte 
hinanden og nød fordel af det – også ligefrem 
venskab med professorer og idealistiske læ-
rerkræfter. 

Har du et godt råd til de forventnings-
fulde nye studerende? 
Hav mod. Vær engagerede.
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Rundtur på IFSK
BYGNINGER OG LOKALER DU SKAL HOLDE 
DIG FOR ØJE UNDER RUSUGEN
Følgende liste over bygninger er af forskel-
lige årsager essentielle for dig at kunne finde 
under RUSugen. Støttet af dine tutorer og 
væb-net med kortet i denne pjece samt app’en 
”AU find”, kan du klare dig helt problemfrit.

AULAEN (bygning 1412) 
Aulaen ligger øverst i uniparken og er et af 
AU’s finere mødesteder. Her vil du opleve, at 
flere af universitets officielle arrangementer 
holdes, og måske skal du til en forelæsning 
eller to deroppe. Der er indgang til Aulaen 
fra Nordre Ringgade.

AARHUS BSS KANTINE (bygning 1320) 
Udover at fungere som livgivende udbyder 
af kaffe og knoppers mandag-fredag, 07:45-
15:30, anvendes kantinen til lidt af hvert. 
Fredage danner kantinen blandt andet ram-
merne for festene på IFSK - så bare rolig, 
kantinen lærer I hurtigt at kende.

CA-GÅRDEN AKA. JURAGÅRDEN (gården 
mellem bygning 1330 og 1351)
Under RUSugen er denne kære gård med 
mange navne (flere end ovennævnt) ofte 
mødestedet for dig og dine tutorer. Hvis du 
kan finde denne gård, som ligger skråt over 
for kantinen, skal tutorerne nok finde dig.

Alle mere specifikke steder, I ellers behøver 
at befinde jer under RUSugen, vil I blive ført 
til af jeres tutorer.

BYGNINGER OG LOKALER DU ELLERS LÆ-
RER AT KENDE
FORHISTORISK (bygning 1322) Beboet af stude-
rende fra jura, psykologi og statskundskab – som 
alle hygger med til de fede fredagsbarer – funge-
rer Forhistorisk til gruppearbejde i hverdagene, 
eller som festlokale kombineret med kantinen.

LÆSESALE (Findes i bygningerne omkring 
Akademikernes Portal) Her er godt at læse, 
særligt hvis du bliver distraheret i hjemmet.

AU LIBRARY (bygning 1351) Et bibliotek som 
også er populært til gruppearbejde – indgang 
fra Akademikernes Portal.

INSTRUKTORKONTORENE (bygning 1325, 
1� sal) Her har instruktorerne, som består 
af ældre studerende, et kontor for hvert fag, 
hvor der ydes akademisk førstehjælp.

RØGFYLDT (bygning 1330) Et småt og røgfrit 
lokale – fungerer godt til gruppearbejde. 

FORENINGSGANGEN (bygning 1332) Her 
findes alle foreninger på IFSK – læs om dem 
på næste side. 

SØAUDITORIERNE (bygning 1251) Her foregår 
langt størstedelen af jeres forelæsninger efter 
RUSugen – stedet summer af faglighed og 
højt til loftet. Findes syd for unisøen.

DRIFTSBETJENTENE (bygning 1411 og 1340) 
Det teknisk administrative personale. – Hen-
vend dig bl.a. her, hvis du mangler, eller har 
fundet, en glemt genstand.
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Foreninger på IFSK
ACROSS THE UNIVERSE (AtU) er institut-

tets helt egen kulturfor-
ening. Vi introducerer de 
studerende for sociale kul-

turarrangementer i alle afskygninger. Med 
et medlemskab i AtU kan du opleve alt fra 
hestevæddeløb og ølsmagning til kanoture 
og koncerter. Vi står for 100% hygge, 100% 
kultur og 100% godt humør – så hold øje 
med vores arrangementer, og hiv dine stu-
diekammerater med til dem! Find os på  
www.facebook.com/Kulturforening.
 
GLOBAL POLITIK (GloPol) er foreningen på 

IFSK, som søger at fremme 
debatten om international 
politik. Foreningen af-
holder hvert semester en 
række arrangementer, der 

belyser aktuelle internationale problemstil-
linger og bidrager med andre perspektiver, 
end dem du finder i undervisningen. Con-
nie Hedegaard, Anders Samuelsen, Stine 
Bosse, Dominic Scroeder, samt internati-
onalt anerkendte forskere, har bl.a. besøgt 
os. Vores arrangementer er muliggjort af 
engagerede frivillige på tværs af semestre, 
og der er altid plads til flere! Du finder os på:  
www.facebook.com/glopoldk
 
IFSK FODBOLD (Idrætsforeningen Statskund-
skab) er instituttets fodboldforening (Est. 
1997) med omkring 170 medlemmer. Foråret 
2019 stillede foreningens herrehold i både S1, 
S4, S5 og 7-mands samt damehold i S2 og 
7-mands. Foreningen afholder mange sociale 

arrangementer med bl.a. to årlige Legendari-
ske Pubcrawls og Tour de Fredagsbar. IFSK 
har årligt rivalopgøret ’Slaget om Fakultetet’ 
mod FC Jura med over 300 tilskuere. IFSK 
bidrager til et stærkt socialt sam-
menhold på instituttet på tværs 
af alder, køn og semester. IFSK: 
”Altid større – aldrig for meget!”
 
IFSK HÅNDBOLD er instituttets 
nyopstartede håndboldklub, som indtil videre 
træner herre og dame sammen en gang om 
ugen, og vi satser på at spille seniorbold i 
efterårssæsonen. Så hvis du kan lide at kaste 
med bolde og kan lide at hygge i 3. halvleg, 
så er IFSK håndbold lige noget for dig! Man 
kan få 2 prøvetræninger gratis, så find dine 
gamle håndboldsko frem fra loftet, og kom 
til træning! //IFSK Håndbold - kan modstå 
alt, undtaget harpiks
 
JUL PÅ IFSK, studiets hyggeligste forening, 

arrangerer årets vildeste 
dag: Juledagen! Her aflyses 
undervisningen til fordel 
for forsker- og underviser-
kåringer samt masser af ba-
rer. Barerne har forskellige 

temaer og bestyres af instituttets foreninger 
og fag (underviserne inklusiv). Stemningen 
intensiveres ved den legendariske Julerevy! 
Revyen har været en tradition i 36 år, så hvis 
du vil være med i en forening med tradition, 
fornyelse og vanvittige jokes, er JUL PÅ IFSK 
oplagt. Dagen kulminerer med julefesten - en 
fantastisk afslutning på Juledagen!

http://www.facebook.com/Kulturforening
https://www.facebook.com/glopoldk
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 KANDESTØBEREN er lige dig, hvis du interesse-
rer dig for alt, hvad der rører sig i 
verden og på uni, samt holder af et 
godt fællesskab med plads til sjov 
og ballade. ’Kanden’ er IFSK’s stu-
denterblad for studerende og an-

satte og udkommer en gang om måneden. Bladet 
indeholder både en faglig og en humoristisk del, 
så der er noget for alle. Der er redaktionsmøde 
en gang om ugen, hvor vi garanterer kaffe og 
hyggeligt samvær. Vores nye skud på stammen 
hedder ”Podkanden”, hvor vi diskuterer og pro-
ducerer podcasts: Vores podcasts kan findes 
under PODKANDEN på Spotify.
 
KRITISK PROFIL (KP) er den kritiske, fag-

lige forening på studiet. Vi 
arrangerer oplæg og de-
batter, der giver et kritisk 
og alternativt blik på poli-
tologiske emner. Tidligere 

har vi bl.a. haft oplæg om biologiens rolle i 
statskundskab, populisme samt legalisering 
af cannabis. I foreningen kan du selv være 
med til at vælge emner og foredragsholdere, 
og det er meget let at få indflydelse. Hvis 
det lyder som noget for dig, finder du os på  
www.facebook.com/KritiskProfil.
 
POLITOLOGISK BOGFORMIDLING (i fol-

kemunde blot kaldt ’PB’) er 
IFSKs non-profit virksomhed 
og forening, som sælger pen-
sum billigst muligt til alle se-
mestre, samt mange forskel-

lige papirvarer. PB er drevet af 30 frivillige 
og 2 ansatte, og er også et socialt frirum med 

plads til alle studerende på IFSK. Her kan du 
slappe af med en kop gratis DJØF-kaffe, få 
en hyggesnak med dine medstuderende, eller 
spille et brætspil med din læsegruppe. PB 
har åbent alle hverdage mellem kl. 12 og 13.

POLITOLOGISK FORENING, eller i daglig tale 
PF, arrangerer faglige, fest-
lige og sociale arrangemen-
ter for de studerende på 
IFSK. Arrangementerne er 
af bred karakter, og byder 

både på faglige besøg fra den samfundsviden-
skabelige verden samt sociale arrangementer, 
hvor du kan hygge dig med dine medstude-
rende. PF arrangerer 4 fester pr. semester, og 
driver herudover ”Samfundsfaglig Fredags-
bar” sammen med søsterforeningerne på Jura 
og Psykologi. På hvert semester arrangeres 
en studietur, der tidligere blandt andet har 
gået til Sofia og Indien.
 
STATSRÅDET er de studerendes vej til ind-

flydelse på stats-
kundskab. Vi er 
et studenterpoli-

tisk fagråd, der arbejder for de studerendes 
interesser og rettigheder. Vi er altså dine 
repræsentanter over for fakultetets og univer-
sitetets ledelse, når der er utilfredshed med 
studieordningen eller læsesalens indretning. 
Som medlem af Statsrådet får du glæden af 
en masse søde mennesker, der er vilde med 
kageordning, pubquiz og øl på kontoret. Stats-
rådet består af op til 19 medlemmer og vores 
møder er altid åbne – så kig forbi!

http://www.facebook.com/KritiskProfil
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Turen går til Aarhus - en dagligdagsguide

VELKOMMEN TIL AARHUS! 
I denne Turen Går Til kan du finde et væld af 
tips og tricks til tilflytteren samt den ultima-
tive Aarhusguide. Smilets By har masser at 
byde på, og her har vi samlet besøgsværdige 
attraktioner, caféer, barer og meget mere.

TRANSPORT
Først og fremmest er Aarhus Danmarks yng-
ste by, idet der bor over 50.000 studerende. 
Alle disse unge skal fragtes rundt i byens 
gader, og det sker som regel via jernhesten. 
Aarhus er en cykelby. Så længe du skal fra A 
til B inden for Ringgaden (Rænggaien i daglig 
tale), som mere eller mindre uofficielt opdeler 
Aarhus i centrum og ”resten”, kan du snildt 
finde cyklen frem. Skal du derimod passere 
Ringvejen (den ydre ”Ringgade”) kan app’en 
’Rejseplanen’ med fordel downloades. Hertil 
vil det bære frugt at være indehaver af et 
Rejsekort og/eller Midttrafiks app ”Mobil-
billet”, hvorpå man kan købe busbilletter 
og klippekort (også til den kære Letbane). 

Et lille bus-tip til tilflytteren: De gule 
busser er såkaldte bybusser, og her kan du 
trygt benytte dig af alle indgange. Buschauf-
føren følger ikke op på, om du har en billet 
eller ej, men forglem ej de sporadisk placerede 
billetkontrollører, der til gengæld gladelig 
hiver blokken frem og pænt rækker dig en 
bøde på 750 kr. De blå busser kører typisk 
lidt længere væk fra Aarhus, og her træder 
du ind forrest og viser din billet.

BOLIG
Aarhus er en studieby, og derfor hænger den 
fede, centralt beliggende og delevenlige lej-
lighed til under 3000 kr. om måneden heller 
ikke på træerne. Det er ikke for sjov, at det 
kaldes en boligjagt, og måske endda du må 
nedjustere dine forventninger til drømme-
boligen en smule. Men frygt ej – vi har ridset 
de primære boligplatforme op nedenfor:
 
• På www.ungdomsboligaarhus.dk kan du 

skrive dig op til ungdomsboliger og kol-
legier i hele Aarhus allerede inden stu-
diestart. 

• Desuden er der Parkkollegierne, som 
befinder sig i Uniparken. Disse kan du 
skrive dig op til via www.koll.au.dk efter 
studiestart, dog med cirka et års ventetid. 

• For den desperate boligsøgende, kan vi 
henvise til Startup Housing, hvor midlerti-
dige boliger udlejes på ugebasis i efteråret: 
www.bit.ly/startupAU 

• Sidst men ikke mindst giver både Face-
book-gruppen Lejligheder til salg og leje 
i Århus og www.boligportalen.dk gode 
muligheder for at få tag over hovedet.

Når du har fundet dig godt tilpas i din lej-
lighed eller kollegieværelset, kan du gå på 
udforskning i byens skønne mad, natur, 
kultur og byliv.

MAD
For fattigrøven og miljøforkæmperen kan 
du bekæmpe madspild og spise lækker mad 

http://www.ungdomsboligaarhus.dk
http://www.koll.au.dk
http://www.bit.ly/startupAU
http://www.boligportalen.dk
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med god samvittighed ved hjælp af app’en Too 
Good To Go. Her kan du spise fra mange af 
Aarhus takeaway steder og samtidig klappe 
dig selv på skulderen for at beskytte miljøet. 
 
Er du den morgenfriske type, kan du prøve 
brunchen om lørdagen på Det Kongelige Bib-
liotek øverst i uniparken. For kun 75 kroner 
får du adgang til overdådig buffet, som du 
ovenikøbet kan nyde i intellektuelle, insta-
venlige rammer med bøger fra gulv til loft.
 
Modedyret kan spise smart på Restaurant 
Olive eller Oli Nico. Begge findes på Mejl-
gade, tæt ved Hipsterhøjen, hvor du kun 
kan hænge med dine smarteste solbriller. 
På Restaurant Olive kan du medbringe egne 
drikkevarer til maden, og Oli Nico er kendt for 
deres moules frites til den nette sum af 65 kr. 
 
Er du ubeslutsom, kan du gøre valget endnu 
vanskeligere på Street Food, der ligger ved 
siden af Rutebilstationen og byder på et hav 
af kulinariske oplevelser til rimelige priser. 
Et mad-mekka med alt hvad maven begærer.  
 
Mad, der ikke kun er god grundet høj pro-
mille, er burgeren hos Burger Shack. 
Burgerne taler for sig selv. Så lad os i stedet 
forsætte denne Aarhus guide med kaffe. 
 
Den billigste kaffe er i PB fra 12 til 1. På 
foreningsgangen på Institut for Statskund-
skab kan du i Politologisk Bogformidling få 
en gratis kop kaffe – alle hverdage.

Bedste kaffe til prisen gemmer sig hos Coffee 
Ten, der kan findes ved Bahne på strøget. For 
kun 10 studievenlige kroner pr kop tilbyder 
de baristakaffe i fine omgivelser.
 
NATUR
Ikke langt fra Uniparken finder du Bo-
tanisk Have, et blomstret område, der er 
oplagt til grill på en solskinsdag – du kan 
ovenikøbet komme gratis ind i giga-drivhuset 
Væksthusene. Her er gevækster til at gøre 
selv ’Boys With Plants-instagramprofiler’ 
misundelige. 
 
Riis Skov finder du ved at drage øst på mod 
Trøjborg, som byder på træningsområder, 
smuk natur og en masse områder, der lægger 
op til hygge med dine studiekammerater. Her 
kan du nyde udsigten over Aarhus Ø, og sko-
ven forbindes endda med Den Permanente, 
som er et ganske velbesøgt strandområde i 
sommermånederne. 
 
Skal du på date, kan du tage gulerødder under 
armen og hoppe på cyklen mod Dyrehaven. 
Her er dådyr nok til at gøre enhver pige blød 
i knæene. 

KULTUR OG UNDERHIOLDNING
Når du skal øge din kulturelle kapital, kan du 
tage på Aarhus Teater for kun 50kr. Gods-
banen byder også på regelmæssige events, 
markeder, street performance og er generelt 
bare et virkelig hyggeligt sted at hænge ud. 
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Dokk1 er ikke bare Aarhus’ hovedbibliotek 
men faktisk kåret til verdens bedste. Stedet 
byder på mere end blot bøger og læsepladser. 
Her afholdes foredrag, musikarrangementer, 
workshops, og derudover er det også bor-
gerservice.
 
Hvis du skal have et godt grin på med venner, 
så er stand-up hos Alberts på Store Torv i 
hverdagene fra kl. 20 et godt bud. Ellers er 
Brætspilscaféen, der findes på Vestergade 
og Fredensgade også et hyggeligt bud på en 
aften med studievennerne. Her kan man for 
30 kr. spille alle slags brætspil. 

NAT
Weekenden står for døren, og nu er du helt 
nervøs, for du ved ikke helt, hvor det er smart 
at gå ud i Aarhus. Vig bort onde ånder, her 
kommer den perfekte guide. 
 
På Herr Bartels, der ligger ved Åen, kan 
du få 2 for 1 drinks. Det altså, hvis du har 
tålmodighed til de mange andre studerende, 
der gør brug af det gode tilbud. Her er der 
god sandsynlighed for at støde ind i sidste 
uges flirt. Hvis du er til det lidt mere mystiske 
findes Gedulgt, der tidligere var hemmelig, 
men findes på Fredensgade i en baggård. Det 
ser ikke ud af meget udefra, men lever helt 
klart op til hypen.
 
Når du skal videre ud og vise din indre 
Beyonce, har Café Paradis uden tvivl byens 
bedste og varmeste dansegulv. HeadQu-
arters, der ligger lidt længere væk fra Åen, 
gemmer på en hyggeligere atmosfære og fede 
temaaftener – f.eks. ”Sexual Healing”. 
 

Hvis dans gør dig nervøs og utilpas, er der 
Sharks, en poolbar i centrum, eller Shen 
Mao, der med sin lavloftet underground-vibe 
går lige i hjertet hos mange studerende. Du 
kan spille Rundt om Bordet, og hvis du husker 
at aflevere dit bordtennisbat, får du oveni-
købet en gratis Gulddame.

Hvis du virkelig bare er glad for øl og ikke alt 
for meget andet pjat, så finder du Studen-
terbaren over for Uniparken ved at passere 
Ringgaden. Den byder på et stort udvalg af 
specialøl i hyggelige rammer. Vinstuen er 
også altid flittigt besøgt, uanset om det er 
tirsdag eller lørdag. 
 
Efter sådan en tur gennem Aarhus’ caféer, 
byliv og seværdigheder er du ved at være en 
habil aarhusianer! Hvis du stadig synes, at 
det er træls (og ja, det ord kan du godt vænne 
dig til at bruge i flæng) at finde hoved og hale 
i, står dine tutorer altid klar med et godt råd 
til udforskning af byens mange kvaliteter.

Sidst kan det varmt anbefales at følge føl-
gende sider på Facebook: Er der romkugler i 
Matkant i dag?, Er fiskehejren i unisøen i dag? 
og Hørt på AU, samt www.smagaarhus.dk

http://www.smagaarhus.dk 
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Store begivenheder

Dit første år på Institut for Statskundskab 
kommer til at byde på en masse forskellige 
oplevelser – det stopper ikke, bare fordi 
RUSugen er overstået. Studielivet indebærer 
nemlig langt mere end forelæsninger og tunge 
bøger, og du kan glæde dig til fredagsbarer, 
studieture samt både sociale, kulturelle og 
faglige arrangementer fra instituttets for-
eninger. Oven i hatten byder dine nye tutorer 
på en række sjove arrangementer til dig og 
dit hold. Vi har her samlet en række begi-
venheder, du ikke har lyst til at gå glip af!

Corona-disclaimer: Vær opmærksom på, at 
begivenhederne og deres tidspunkter kan 
ændre sig af hensyn til covid-19.

EFTERÅR 2020
RUSFEST 
Til RUSfesten skal du igen feste med dine nye 
venner fra hele årgangen, efter I har brugt 
den første uge med næsen i bøgerne. Det er 
samtidig også en mulighed for at få hilst på 
de ældre studerende. RUSfesten er nemlig 

startskuddet på det nye semester, hvor både 
nye og gamle studerende fester sammen og 
starter studieåret med manér. Så glæd dig 
til en af mange gode aftener i Aarhus BSS 
Kantine!

BÅLHYGGE
Selvom RUSugen er overstået, er der er stadig 
masser af RUSarrangementer at se frem til, så 
fortvivl ej! Blandt disse er den traditionsrige 
bålaften, hvor man mødes med sit hold, søster-
hold og tutorer under åben himmel og i grønne 
omgivelser. Du kan se frem til delikate snobrød, 
lækre skumfiduser og smuk fællessang i flam-
mernes skær. Så glæd dig til en aften, hvor der 
bliver skruet helt op for hyggen.

FAGLIG DAG - aflyst pga. corona
Til september afholdes årets faglige højde-
punkt på Aarhus Universitet og Institut for 
Statskundskab. Faglig Dag er en konference, 
hvor 500-600 statskundskabsstuderende 
tager en dag ud af deres kalender for at se, 
hvordan verden er uden for universitets gule 
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mure. Er du til spændende debatter og in-
spirerende taler holdt af store kanoner, så 
er denne dag lige dig. Det er gratis (og mega 
fedt) at deltage.

DANMARKS STØRSTE FREDAGSBAR
OG IDRÆTSDAG
Danmarks Største Fredagsbar er, som navnet 
indikerer, en kæmpe dagsfest for de stude-
rende på Aarhus Universitet, som afholdes 
for 13. gang i år. Første del af dagen har idræt 
på programmet, hvor tilmeldte hold dyster 
i forskellige discipliner. Efterhånden som 
dagen skrider frem skiftes idrætssko ud med 
dansesko, og universitetsparken danner ram-
merne for en kæmpe fest med livemusik, de 
uofficielle danmarksmesterskaber i ølbow-
ling, beer-pong, flip-cup og meget mere.

RUS-PUBCRAWL
Nu er det tid til at udforske nattelivet i Aarhus! 
Hvad enten du er tilflytter eller indfødt aar-
husianer, kan du glæde dig til en forrygende 
aften på både lækre og lumre beværtninger i 
Aarhus. Du og dit hold skal rundt på en rute i 
Aarhus’ gader sammen med jeres tutorer, for 
efterfølgende at slutte aftenen af med en stor 
fælles fest for hele første semester.

JULEDAG (OG JULEREVYEN)
”Det er muligvis årets bedste dag”– sagt af 

anonym studerende på IFSK. Juledagen er et 
af årets helt store højdepunkter. Det er en dag 
i hyggens og festens tegn, hvor alle instituttets 
foreninger og semestrenes fag stabler hver 
sin temabar på benene for at fejre semestrets 
afslutning og læseferiens begyndelse. Her får 
du mulighed for at feste med dine yndlings-
undervisere og få slukket tørsten i billige øl 
og spændende drinks. Dagen slutter med et 
brag af en fest i Aarhus Kantine. Dagen før, 
og på selve Juledagen, kan du se den årlige 
Julerevy, hvor der tages pis på alt og alle. Ju-
lerevyen er din garanti for lårklaskende grin, 
når instituttets personligheder parodieres. 
Det er helt sikkert en dag, du sent vil glemme!

FORÅR 2020
IFSK SKITUR 2010

Traditionen tro bliver 
alle statskundskabsstu-
derende inviteret med 
på årets fedeste ski-

tur! Hvert år har vi vores egne uddannede 
skiinstruktører med, som underviser alt fra 
begyndere til garvede skiløbere. Så uanset 
om du ligner James Bond i sneen eller mere 
minder om Bambi, så skal du helt sikkert 
med! Det er nemlig for dyrt at blive hjemme. 
Sidste år tog over 230 studerende afsted til 
Saint Sorlin d’Arves. Hvor mon vinden blæser 
os hen i 2021?

SPILAFTEN
På den anden side af dine første eksamener 
har dine tutorer arrangeret en treat af en aften 
til dig. Glæd dig til et roligt arrangement, 
hvor du (med din nye viden) kan udfordre 
dine venner i Bezzerwizzer, få dine tutorer 
til at græde over tabte brikker i Klodsmajor 
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eller vise dine mime-skills i Hint. Uafhæn-
gigt af konkurrencementaliteten på dit hold, 
skal det nok blive en rigtig hyggelig aften. Og 
bare rolig: Der er sørget for snacks i rigelige 
mængder.

TOUR DE FREDAGSBAR
Hvordan fester fysikerne egentlig? Kan teolo-
gerne finde ud af at drikke øl? Disse spørgs-
mål kan du få svaret på til den berømte Tour 
de Fredagsbar i løbet af foråret. Her vil du 
sammen med dit hold og dine tutorer besøge 
de andre fredagsbarer i universitetsparken. 
Tour de Fredagsbar er altid sjovt på Aarhus 
Universitet, da du faktisk kan ramme over 8 
forskellige fredagsbarer inden for bare 500 
meters afstand af Institut for Statskundskab. 
Kom med og find ud af, om du er mest til 
smadrefest med Umbilicus (Medicinernes 
fredagsbar) eller bare til brætspilshygge i 
Panta Rei (Filosofis fredagsbar).

SLAGET OM FAKULTETET
Slaget om Fakultetet er årets største sports-
begivenhed på instituttet. Her kæmper stats-
kundskabs fodboldklub, IFSK, mod juras 
fodboldklub, FC Jura, om æren og håneretten 
i to hæsblæsende fodboldkampe. Både her-
rerne og damerne kommer på banen. Sidste 
forår tog statskundskab sejren (5-0!!), og vi 
satser stærkt på at gøre det igen. Om du går 
op i fodbold eller ej, så kom og støt dit studie 
– der er garanti for tifo-lignende tilstande 
med skrål og romerlys!

STUDIETURE
Til foråret har du muligheden for at melde 
dig til Politologisk Forenings korte studietur. 
Det plejer at være en kort, billig og super sjov 

tur, hvor der er rig mulighed for at lære andre 
statskundskabere at kende – faktisk er der 
vennegaranti, lover PF. Sidste år blev turen 
til Kiev i Ukraine desværre aflyst, men frygt 
ej, i år er den korte studietur tilbage for fuld 
skrue. Derudover inviterer PF også hvert 
efterår på lang studietur, der ofte går til lidt 
mere eksotiske destinationer. Til oktober 
2019 rejser en gruppe afsted til Indien, hvor 
de skal nyde to oplevelsesrige uger. Tilmel-
dingsfristen til denne tur har desværre været 
der, men næste år er PF klar med endnu en 
tur til en ny og spændende destination.

KAPSEJLADSEN 2021
Kapsejladsen – Kampen om Det Gyldne Bæk-
ken er årets højdepunkt på Aarhus Universi-
tet. Her kæmper tolv udvalgte festforeninger 
om at blive dette års konger af universitets-
parken. Det er en dag, der består af alt fra 
kaffe-Bailey klokken tre om morgenen til nø-
genløb, morgensang, og den største fest med 
30.000 andre studerende. Det er officielt den 
største universitetsbegivenhed i hele Nord-
europa. Det er PF (Politologisk Forening), der 
repræsenterer Institut for Statskundskab. 
Blandt de 13 bestyrelsesmedlemmer skal de 
fem sejlere findes. Der bliver trænet intenst 
fra slutningen af februar og helt frem til PF’s 
udtagelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne 
kæmper mod hinanden. En dag, hvor der 
grilles i parken, nydes en øl og støttes op om 
holdet, der skal kæmpe for vores ære.
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Aarhus BSS Student Services

På din studieportal og mitstudie.au.dk kan 
du finde praktiske og administrative infor-
mationer om din uddannelse. Hos Aarhus 
BSS Student Services kan du stille yderligere 
spørgsmål og få administrativ hjælp, hvis 
du har brug for det. Du kan bl.a. få besvaret 
spørgsmål om tilmelding til undervisning og 
eksamen, og hvordan du kan få verificeret, 
at du er aktiv studerende. 

KONTAKT OS
Email: studentservices.bss@au.dk
Telefon: 87 16 40 26
Telefon og mail: Mandag-fredag kl. 8-15.

FIND OS
Tåsingegade 3, lokale 021 i bygning 1443, 
8000 Aarhus C  
Åbningstid: Mandag og onsdag kl. 12-15.

Fuglesangs Allé 4, 4. sal i bygning 2610 
(S-bygningen) , 8210 Aarhus V
Åbningstid: Tirsdag og torsdag kl. 12-15.

Udveksling og studieophold i 
udlandet 
Drømmer du om at arbejde uden for Dan-
marks grænser? Eller har du bare altid været 
fascineret af andre kulturer? Et studieophold 
i udlandet vil uden tvivl kunne give dig en 
masse både på det personlige og akademiske 
plan. Aarhus BSS International står klar til at 
hjælpe dig. Vi tager dig igennem udvekslings-
processen fra start til slut. Du kan også finde 
en masse inspiration på din studieportal un-
der ”Udveksling og studieophold i udlandet”.

KONTAKT OS OG LÆS MERE
Email: bss.international@au.dk 
Bartholins Allé 10, bygning 1323, 3. sal. 
Læs mere på din studieportal:  
studerende.au.dk/poloek

mailto:studentservices.bss%40au.dk?subject=
mailto:bss.international%40au.dk?subject=
http://studerende.au.dk/poloek
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Aarhus BSS Career 

FÅ MOD PÅ KARRIEREN, MENS DU LÆSER
Mangler du inspiration til, hvad du vil bruge 
din uddannelse til? Vi støtter dig i processen. 

Undervejs på dit studie tilbyder Karrierecen-
teret på Aarhus BSS en lang række tilbud, 
der hjælper dig godt på vej mod dit første 
studiejob, projektorienteret forløb eller pro-
jektsamarbejde med en virksomhed eller or-
ganisation. Når studiet lakker mod enden 
hjælper vi dig naturligvis også i overgangen 
til dit første fuldtidsjob. 

Lær at skrive en god ansøgning, bliv klo-
gere på egne kompetencer, mød spændende 
virksomheder og organisationer i uformelle 
rammer, deltag i jobmesser, få input til job-
samtalen og meget mere.

Hos os får du bl.a. mulighed for at drøfte 
spørgsmål som:  
• I hvilken retning vil du gerne gå? 
• Hvad motiverer dig? 
• Hvad er arbejdsglæde for dig? 
• Hvad er din ambition for dit arbejdsliv? 

• Hvad drømmer du om at arbejde med? 
• Hvilke muligheder byder arbejdsmarke-

det på? 

Vi tilbyder: 
• Karrierevejledning og kompetenceafkla-

ring med erfarne karrierevejledere
• Spændende karrierearrangementer og 

jobmesser 
• Tæt kontakt til virksomheder og organi-

sationer
• En online jobportal med studiejob, pro-

jektorienteret forløb, projekter og fuld-
tidsstillinger (www.jobbank.au.dk)

KARRIERECENTERET ER FOR ALLE!
Besøg os på: studerende.au.dk/karriere/
aarhus-bss-career, hvor du også kan booke 
tid til en uforpligtende snak.
Følg os på Facebook: facebook.com/aar-
husbsscareer 

Aarhus BSS Alumni
BLIV MEDLEM AF ALUMNENETVÆRKET – 
ALLEREDE SOM STUDERENDE
Aarhus BSS Alumni hjælper dig med at holde 
forbindelsen til din uddannelse og studiekam-
merater efter studiet, hvor du får de seneste 
nyheder og invitationer til relevante arrange-

menter fra Aarhus BSS. Alumnenetværket er 
for alumner og nuværende studerende og det 
er ganske gratis. Som medlem får du bl.a. også 
mail om karrierearrangementer på Aarhus 
BSS i løbet af din studietid.
Tilmeld dig her: bss.au.dk/medlemskab

http://www.jobbank.au.dk
http://studerende.au.dk/karriere/aarhus-bss-career
http://studerende.au.dk/karriere/aarhus-bss-career
http://facebook.com/aarhusbsscareer  
http://facebook.com/aarhusbsscareer  
http://bss.au.dk/medlemskab
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AU Library

Velkommen til AU Library, hvor de stude-
rende er i fokus. AU Library har to biblioteker 
i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS.

AU Library er et akademisk bibliotek, som 
tilbyder dig:

• Online og fysisk adgang til en stor 
mængde akademisk information og lit-
teratur (bøger, tidsskrifter, databaser 
osv.), der er relevant for dine studier på 
Aarhus Universitet. Alle studerende har 
gratis adgang til vores ressourcer.

• Læsepladser til individuelle studier og 
gruppearbejdspladser

• Gruppearbejdspladser med storskærme, 
hvor din bærbare computer kan tilsluttes

• Undervisning og hjælp til at styrke din 
akademiske informationskompetence

VI KAN HJÆLPE DIG MED AT:
• Søge og finde akademisk information og 

litteratur
• Udvælge og kritisk vurdere information
• Håndtere og organisere information

Disse ting er vigtige at mestre i hele din stu-
dietid, men også i din fremtidige karriere.

Du må meget gerne kontakte os på biblioteket 
– vi ser frem til at møde dig!

KONTAKT: 
Bartholins Allé 9, bygning 1351
Telefon: 9135 6481
Mail: bartholinsalle.aul@kb.dk
Web:  
library.au.dk/biblioteker/bartholins-alle

På Bartholins Allé finder du primært materia-
ler indenfor psykologi, statskundskab og jura. 

Fuglesangs Allé 4, bygning 2623-D
Telefon: 9135 6485
Mail: fuglesangsalle.aul@kb.dk 
Web:  
library.au.dk/biblioteker/fuglesangs-alle 

På Fuglesangs Allé finder du primært ma-
terialer indenfor jura, økonomi, business 
administration og management. 

Uden for åbningstiderne kan du få adgang 
til biblioteket ved brug af dit studiekort som 
nøglekort. 

LÆS MERE: 
library.au.dk

mailto:bartholinsalle.aul%40kb.dk?subject=
http://library.au.dk/biblioteker/bartholins-alle
mailto:fuglesangsalle.aul%40kb.dk?subject=
http://library.au.dk/biblioteker/fuglesangs-alle 
http://library.au.dk
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IT på Aarhus BSS 

Herunder kan du finde en introduktion til 
IT-services for studerende på Aarhus BSS. 
For at holde dig opdateret anbefaler vi dig, at 
du besøger vores hjemmeside, hvor du altid 
kan finde nyt omkring IT-services.

IT-FACILITETER
Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT 
en central del af dit studieliv. IT-afdelingen 
tilbyder dig en række IT-services herunder 
en e-mailkonto og trådløst internet. Du kan 
tilgå din webmail via post.au.dk. Hvis du skal 
have adgang til printere, skal du kontakte 
biblioteket eller find mere information på 
library.au.dk.

ADGANG TIL TRÅDLØST NETVÆRK
Du kan finde vejledningen til at få adgang 
til AU’s trådløse netværk via:  
eduroam.au.dk.

AARHUS BSS KURSER
Aarhus BSS IT har to videngrupper, Advan-
ced Multimedia Group og Analystics Group, 
som i fællesskab udbyder Aarhus BSS Kurser. 
Find os på facebook.com/BssKurser, hvor vi 
annoncerer kommende kurser.

IT-SUPPORTEN
Der er to IT-support enheder, der kan hjælpe 
dig, hvis du har spørgsmål til IT på Aarhus 
BSS. Du kan finde adresse og kontaktoplys-
ninger herunder: 

• Aarhus BSS IT-support Service Desk på 
Fuglesangs Allé kan findes i bygning 2628, 
lokale M21.

• Aarhus BSS IT-support Service Desk på 
Bartholins Allé kan findes i bygning 1322. 

Telefon: 8715 0933
Email: bss.it@au.dk
Web: studerende.au.dk/bssit – her finder du 
også åbningstiderne

Vi ser frem til at hjælpe dig!

http://library.au.dk. 
http://eduroam.au.dk
http:// facebook.com/BssKurser
mailto:bss.it%40au.dk?subject=
http://studerende.au.dk/bssit
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